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Tutkimuksessa tarkasteltiin, missä määrin työstä perheeseen ja perheestä työhön 
suuntautuvat ristiriidat ovat yhteydessä koettuun hyvinvointiin (psykosomaattiset oireet, 
työtyytyväisyys ja työuupumus) ja missä määrin sosiaalinen tuki (puolison tuki, 
työpaikan perheystävällinen asenne ja työn joustomahdollisuudet) on yhteydessä työn ja 
perheen välisiin ristiriitoihin ja koettuun hyvinvointiin. Lisäksi tarkasteltiin, muuntaako 
sosiaalinen tuki ristiriitojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Tutkimus perustuu vuonna 
2004 toteutettuun ”FamWork” –kyselytutkimukseen, joka on osa kansainvälistä 
lapsiperheitä tarkastelevaa tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 190 työssäkäyvää äitiä ja 
171 isää. Tutkimukseen osallistuneiden miesten keski-ikä oli 36,5 vuotta ja naisten 34,5 
vuotta. Tulokset osoittivat, että työstä perheeseen ja perheestä työhön suuntautuvat 
ristiriidat olivat yhteydessä psykosomaattiseen oirehtimiseen ja työuupumukseen; näin 
etenkin miehillä. Sosiaalisen tuen muodoista puolison tuella näytti olevan suurin 
merkitys, sillä puolison tuen saaminen oli yhteydessä vähäisiin ristiriitoihin, etenkin 
vähäiseen perheestä työhön suuntautuvaan ristiriitaan. Lisäksi puolison tuki oli 
yhteydessä vähäiseen psykosomaattiseen oirehtimiseen ja työtyytyväisyyteen. Etenkin 
naisilla myös työpaikan perheystävällinen asenne oli hyvinvointiin yhteydessä. Vain 
työpaikan perheystävällinen asenne näyttäisi suojaavan miehiä psykosomaattiselta 
oirehtimiselta tilanteessa, jossa koetaan usein perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa. 
Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan tulevaisuudessa voitaisiin syventää 
tutkimusta sukupuolten välisistä eroista työn ja perheen vuorovaikutukseen liittyvien 
ilmiöiden kokemisessa sekä edelleen pohtia sosiaalisen tuen eri muotoja ja niiden 
vaikuttavuutta. 
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1. JOHDANTO 
 

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Viime aikojen muutokset työ- ja perhe-elämässä ovat saaneet tutkijoiden huomion 

kohdistumaan entistä voimakkaammin työn ja perheen yhdistämisen haasteisiin. Työn 

ja perheen kasvavat vaatimukset aiheuttavat ristiriitoja näiden kahden elämänalueen 

välillä. Yhteensovittamisen ristiriitaisuudesta puolestaan seuraa ongelmia, kuten 

esimerkiksi kielteisiä hyvinvointivaikutuksia niin kotona kuin työssäkin. 

Hyvinvointivaikutukset näkyvät sekä yksilön tasolla fyysisinä ja psyykkisinä oireina 

että ongelmina koko perheen hyvinvoinnissa ja työstä suoriutumisessakin (ks. Allen, 

Herst, Bruck, & Sutton, 2000). 

     Tämän vuoksi onkin alettu yhä enemmän pohtia, kuinka työn ja perheen 

yhteensovittamisen ristiriitoja voisi helpottaa ja näin vähentää niiden kielteisiä 

vaikutuksia yksilöille ja perheille. Yksi tällainen mahdollinen ristiriitoja helpottava 

voimavara on sosiaalinen tuki. Yksilön sekä kotoa että työpaikalta saaman tuen on 

todettu helpottavan koettuja vaikeuksia työn ja perheen yhdistämisessä sekä olevan 

myönteisesti yhteydessä hyvinvointiin (Carlson & Perrewé, 1999; Greenberger & 

O’Neil, 1993). Sosiaalisen tuen yhdeksi muodoksi on nähty myös työorganisaatioiden 

perheystävällinen kulttuuri (esim. Thomas & Ganster, 1995), jonka merkitys työntekijän 

hyvinvoinnille ja työn ja perheen yhdistämiselle on alkanut kiinnostaa. Myös eri tahoilta 

saadun tuen suojaavaa merkitystä on alettu tutkia yhä enemmän. Toisin sanoen on oltu 

kiinnostuneita siitä, suojaako sosiaalinen tuki hyvinvointiongelmilta myös tilanteessa, 

jossa koetaan työn ja perheen välisiä ristiriitoja. Suojaavien yhteyksien tutkimus on 

kuitenkin vasta alussa ja vaatii vielä tarkennusta (Mauno, Kinnunen, & Ruokolainen, 

2005), mikä oli myös tämän tutkimuksen tavoite. 

     Tässä tutkimuksessa tutkittiin vanhempien kokemuksia yhdistää työ- ja perhe-elämä 

nimenomaan nuorissa lapsiperheissä, joissa työn ja perheen yhteensovittaminen on 

haasteellisinta. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, missä määrin naiset ja miehet kokevat 

työn ja perheen välistä ristiriitaa ja kuinka mahdollinen ristiriita heijastuu heidän 

hyvinvointiinsa. Lisäksi selvitettiin, missä määrin sekä perheestä että työstä saatu 

sosiaalinen tuki on yhteydessä työn ja perheen välisiin ristiriitoihin sekä hyvinvointiin ja 
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suojaako sosiaalinen tuki työn ja perheen välisiä ristiriitoja kokevia 

hyvinvointiongelmilta.  

 

 

1.2. Työn ja perheen väliset ristiriidat ja hyvinvointi 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana perheiden perinteinen roolijako on muuttunut, sillä 

naiset ovat kasvavassa määrin siirtyneet työelämään, mikä tarkoittaa sitä, etteivät he 

enää ole perinteisen mallin mukaisesti ainoastaan kodista huolehtijoita eivätkä miehet 

ainoita perheen elättäjiä (Voydanoff, 1993). Samanaikaisten roolien, kuten työntekijän, 

puolison ja vanhemman roolin, hallitseminen voi kuitenkin käydä raskaaksi, sillä 

kaikkiin rooleihin liittyy tiettyjä velvollisuuksia ja odotuksia, ja roolit myös riippuvat 

toisistaan ajan, energian ja sitoutuneisuuden suhteen (Gutek, Repetti, & Silver, 1988; 

Voydanoff, 1993). Roolien yhtäaikaisia ja erilaisia vaatimuksia voi olla mahdoton 

noudattaa, mikä johtaa roolien ristiriitaan (Gutek ym., 1988; Voydanoff, 1993). 

Perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmien nähdäänkin syntyvän molemmilla 

sukupuolilla juuri tästä ristiriidasta (Greenhaus & Beutell, 1985).  

     Tällaisella moniroolisuudella ei tosin välttämättä ole kielteisiä seurauksia, sillä 

Sieberin (1974) mukaan usean eri roolin samanaikainen hallinta monipuolistaa 

persoonallisuutta, antaa tukea ja voimavaroja eri roolien suorittamiseen sekä kohottaa 

itsetuntoa ja pätevyyden tunnetta. Näkemys on saanut tukea myös esimerkiksi 

Kinnusen, Feldtin, Rantasen ja Pulkkisen (2005) tutkimuksessa, jossa havaittiin, että 

työ- ja perheroolit ovat myös myönteisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin kuitenkin yksinomaan roolien kielteistä vuorovaikutusta, 

työn ja perheen välisiä ristiriitoja, sillä ristiriidat ovat merkityksellisiä kielteisten 

hyvinvointivaikutusten näkökulmasta.      

     Työn ja perheen välistä vuorovaikutusta tutkittaessa on eroteltu työstä perheeseen ja 

perheestä työhön suuntautuvat rooliristiriidat, joskin jälkimmäistä on tutkittu 

huomattavasti vähemmän (Perry-Jenkins, Repetti, & Crouter, 2000). Tutkimuksissa on 

yleisesti todettu, että sekä miehillä että naisilla nimenomaan työ häiritsee perhe-elämää, 

eli työstä perheeseen suuntautuva ristiriita on yleisempi kuin vastakkaisen suuntainen 

ristiriita (Eagle, Miles, & Icenogle, 1997; Gutek, Searle, & Klepa, 1991; Kinnunen ym., 

2005; Kinnunen & Mauno, 1998). Työstä perheeseen suuntautuvalla ristiriidalla 
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tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ylitöiden ja työmatkojen vuoksi ei pysty viettämään 

haluamaansa aikaa lasten kanssa tai huolehtimaan kotitöistä. Perheestä työhön 

suuntautuvalla ristiriidalla tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi sitä, että lasten hoitoon 

vieminen aiheuttaa jatkuvaa myöhästelyä työpaikalta. Ristiriitojen yleisyyttä kuvastaa 

hyvin Kinnusen ja Maunon (1998) tulos, jonka mukaan noin 40 % tutkimukseen 

osallistuneista koki vähintään joskus työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa ja vain 

alle 10 % koki yhtä usein ristiriitaa perheestä työhön. Tässä tutkimuksessa huomioitiin 

molemman suuntaiset työn ja perheen väliset ristiriidat. 

     Pohdittaessa työn ja perheen välisten ristiriitojen yleisyyttä voidaan kokea työn 

aiheuttavan enemmän ristiriitaa perheeseen nähden siksi, että työn ja työroolin 

ajatellaan olevan rajoittavampi ja tarkemmin strukturoitu kuin perheroolin (Eagle ym., 

1997; Frone, Russell, & Cooper, 1992b; Kelloway, Gottlieb, & Barham, 1999). Perheen 

koetaan olevan joustavampi, sillä esimerkiksi perheen kanssa sovitut ajat ja tapahtumat 

ovat helpommin uudelleen sovittavissa. 

     Työn ja perheen väliset ristiriidat voidaan myös jaotella Greenhausin ja Beutellin 

(1985) mallin mukaisesti kolmeen tyyppiin: aikaan, kuormitukseen ja käyttäytymiseen 

liittyviin ristiriitoihin.  Tässä tutkimuksessa työn ja perheen välistä ristiriitaa lähestyttiin 

ajan jakamiseen perustuvalla ristiriidalla. Tällöin esimerkiksi ajallinen satsaaminen 

työhön (esim. pitkien työpäivien muodossa) vähentää huomattavasti sitä aikaa, mikä jää 

käytettäväksi perheen parissa, tai perhetilanne (esim. lapsen sairastumisen tai lasten 

kuljetusten muodossa) voi vaikeuttaa työntekoa tai työpaikalle ajoissa ehtimistä.  

     Sukupuolten välisistä eroista työstä perheeseen suuntautuvan ristiriidan kokemisessa 

ollaan eri mieltä, sillä joidenkin tutkimusten mukaan naiset kokevat enemmän työstä 

perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa (Crouter, 1984; Frone ym., 1992b; Gutek ym., 1991; 

Duxbury, Higgins, & Lee, 1994), kun taas toisten tutkimusten mukaan sukupuolella ei 

ole vaikutusta (Eagle ym., 1997; Grant-Vallone & Donaldson, 2001; Kinnunen, Geurts, 

& Mauno, 2004). Myös perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan osalta tiedot 

sukupuolten välisistä eroista ovat ristiriitaisia, sillä osassa tutkimuksista ei ole löydetty 

sukupuolten välistä eroa perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan kokemisessa (Eagle 

ym., 1997; Frone ym., 1992b; Gutek ym., 1991; Kinnunen & Mauno, 1998), kun taas 

joissakin on havaittu, että naiset kokevat perheen häiritsevän työtä miehiä enemmän 

(Duxbury ym., 1994; Keene & Reynolds, 2005). Kuitenkaan suomalaisissa 
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tutkimuksissa sukupuolten välisiä eroja ei ole yleensä havaittu (esim. Kinnunen ym., 

2005; Kinnunen & Mauno, 1998).   

     Perheessä asuvien lasten, erityisesti alle kouluikäisten lasten, on huomattu lisäävän 

työn ja perheen välistä ristiriitaa molemmilla vanhemmilla (Voydanoff, 1988; Cooke & 

Rousseau, 1984; Kauppinen-Toropainen & Kandolin, 1991) tai erityisesti äideillä 

(Higgins, Duxbury, & Lee, 1994). Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet olivat 

pienten, alle kouluikäisten lasten vanhempia, joten perheet elivät työn ja perheen 

yhteensovittamisen näkökulmasta haasteellista vaihetta. Myös lasten määrän kasvaessa 

perheessä molempien vanhempien kokemien ristiriitojen työn ja perheen välillä on 

todettu lisääntyvän (Kinnunen ym., 2004; Kinnunen & Mauno, 1998). Lisäksi nuoren 

iän, korkean koulutuksen ja pitkän työajan on todettu olevan yhteydessä työn ja perheen 

välisten ristiriitojen kokemiseen (Clark, 2001; Kinnunen ym., 2004; Kinnunen & 

Mauno, 1998; Parasuraman, Greenhaus, & Granrose, 1992). 

     Työn ja perheen väliset ristiriidat ovat yhteydessä stressiin ja täten myös erilaisiin 

psyykkisiin ja fyysisiin stressireaktioihin ja terveysoireisiin (Allen ym., 2000, Kelloway 

ym., 1999). Fronen (2003) teorian mukaan työn ja perheen väliset ristiriidat näkyvät 

pahoinvointina vastakkaisella elämänalueella. Näin ollen työstä perheeseen 

suuntautuvat ristiriidat heijastuvat pahoinvointina ja tyytymättömyytenä kotona ja 

perheessä, kun taas perheestä työhön suuntautuvat ristiriidat näkyvät työssä koetussa 

pahoinvoinnissa ja tyytymättömyydessä sekä alentuneessa työtehokkuudessa.  

Aikaisemmat tutkimukset eivät täysin tue teorian mukaista näkemystä, sillä esimerkiksi 

työstä perheeseen suuntautuvat ristiriidat ovat olleet yhteydessä työssä koettuun 

hyvinvointiin, ja vastaavasti perheestä työhön suuntautuvat ristiriidat perheessä 

koettuun hyvinvointiin (esim. Allen ym., 2000; Kinnunen & Mauno, 1998). Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin molemman suuntaisten ristiriitojen yhteyksiä fyysistä 

terveyttä kuvaaviin psykosomaattisiin oireisiin sekä työssä koettuun hyvinvointiin, jota 

lähestyttiin työtyytyväisyyden ja työuupumuksen kautta.  

     Yleisesti on todettu työstä perheeseen suuntautuvan ristiriidan vaikuttavan 

kielteisesti fyysiseen terveyteen (Frone, Russell, & Barnes, 1996; Grandey & 

Cropanzano, 1999) ja olevan yhteydessä runsaampiin psykosomaattisiin oireisiin, kuten 

päänsärkyyn, epäsäännöllisiin sydämenlyönteihin, selkäsärkyyn ja vatsavaivoihin 

(Geurts, Rutte, & Peeters, 1999; Kinnunen & Mauno, 1998). Allenin ym. (2000) meta-

analyysissa tarkastelluista 17 tutkimuksesta laskettu työstä perheeseen ristiriidan ja 
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somaattisten oireiden välinen painotettu korrelaatiokerroin oli .29. Vaikka perheestä 

työhön suuntautuvan ristiriidan ja psykosomaattisten oireiden välille ei 

poikittaistutkimuksissa ole löydetty yhteyttä (Grandey & Cropanzano, 1999; Kinnunen 

& Mauno, 1998), havaitsivat Frone, Russell ja Cooper (1997) kuitenkin 

pitkittäistutkimuksessaan, että vain perheestä työhön suuntautuvalla ristiriidalla oli 

yliajan ulottuvia hyvinvointia ja terveyttä heikentäviä vaikutuksia. Perheestä työhön 

ristiriita on tutkimuksissa ollut yhteydessä erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten 

masennukseen ja ahdistukseen (Frone ym., 1996; Frone, Russell, Cooper, 1992a; 

MacEwen & Barling, 1994).  

     Molemman suuntaisten työn ja perheen välisten ristiriitojen on yleisesti todettu 

olevan yhteydessä myös työtyytymättömyyteen (Aryee, Luk, Leung, & Lo, 1999; Boles, 

Howard, & Donofrio, 2001; Bruck, Allen, & Spector, 2002; Carlson & Perrewé, 1999; 

Keene & Reynolds, 2005; Kinnunen ym., 2004). Työtyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, 

että ihminen on tyytyväinen työhönsä ja tuntee olevansa oikealla alalla sekä saa 

tyydytystä hyvin tehdystä työstä (Kauppinen-Toropainen & Kandolin, 1991). Allenin 

ym. (2000) meta-analyysissa työstä perheeseen ristiriidan ja työtyytyväisyyden välinen 

painotettu korrelaatiokerroin (-.24, 38 tarkasteltua tutkimusta) tukee näkemystä 

ristiriidan ja työtyytymättömyyden välillä. Perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan 

osalta ei ole käytettävissä vastaavia tietoja ja siksi ei voida olla varmoja Fronen (2003) 

teorian paikkansapitävyydestä. Kuitenkin Fronen (2003) teorian vastaisesti Adamsin, 

Kingin ja Kingin (1996) tutkimuksessa löydettiin yhteys vain työstä perheeseen 

suuntautuvan ristiriidan ja työtyytyväisyyden välille, perheestä työhön ristiriita ei ollut 

yhteydessä työtyytyväisyyteen. 

     Työuupumus voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: uupumusasteiseen väsymykseen, 

depersonalisaatioon ja ammatillisen tehokkuuden laskuun (Maslach, Schaufeli, & 

Leiter, 2001). Tässä tutkimuksessa työuupumusta käsiteltiin vain uupumusasteisena 

väsymyksenä, jonka on todettu olevan työuupumuksen ydinoire (Maslach ym., 2001). 

Uupumusasteinen väsymys on yleistynyttä, kaikissa tilanteissa tuntuvaa uupumista, joka 

ei enää liity yksittäisiin, tiettyihin työn kuormitushuippuihin (Kalimo & Toppinen, 

1997). Se ei myöskään häviä päivittäisellä levolla, vapaapäivillä tai edes loma-aikana. 

Uupumusasteinen väsymys on seurausta liiallisesta sitoutumisesta ympärillä olevien 

ihmisten asioihin ja sitä kautta itsensä loppuun kuluttamisesta (Maslach ym., 2001). 

Molemman suuntaisten työn ja perheen välisten ristiriitojen on nähty lisäävän 
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uupumusasteista väsymystä (Aryee, 1993; Kinnunen & Mauno, 1998; Netemeyer, 

Boles, & McMurrian, 1996; Peeters, Montgomery, Bakker, & Schaufeli, 2005). 

Edelleen Allenin ym. (2000) katsauksessa tarkastelluista 10 tutkimuksesta laskettu 

työstä perheeseen ristiriidan ja työuupumuksen välinen painotettu korrelaatiokerroin oli 

.42, eli se on selvästi kahta aiempaa hyvinvoinnin osoitinta korkeampi.  

 

 

1.3. Sosiaalisen tuen rooli 

 

Työn ja perheen välisten ristiriitojen selvä yhteys hyvinvointiin on saanut tutkijat 

pohtimaan ristiriitoja ehkäiseviä tai suojaavia tekijöitä. Niitä on etsitty niin työstä, 

perheestä kuin yksilöstä itsestäänkin. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli 

sosiaalinen tuki, jota ei ole kovin runsaasti tutkittu. Housen (1981) määritelmän mukaan 

sosiaalisella tuella tarkoitetaan yksilöiden välillä siirtyvää tiedollista, emotionaalista tai 

välineellistä apua (ks. Carlson & Perrewé, 1999; Noor, 2002; Parasuraman ym., 1992). 

Rosenbaum ja Cohen (1999) havaitsivat tutkimuksessaan, että nimenomaan 

emotionaalisella tuella on voimakkain vaikutus hyvinvointiin.  

     Tuen laadun lisäksi on kuitenkin oleellista, keneltä tukea saadaan, sillä sosiaalinen 

tuki voidaan jakaa työpaikalta, perheestä ja ystäviltä tulevaan tukeen. Tutkimusten 

mukaan eniten vaikutusta on työpaikan johtajan tai esimiehen ja puolison tuella 

(LaRocco, House, & French, 1980). On myös todettu, että nimenomaan puolison 

käytännöllinen tai välineellinen apu tuntuu emotionaalista tukea tärkeämmältä niille 

naisille, jotka kokevat ristiriitaa työn ja perheen välillä (Steinberg & Gottlieb, 1994). 

Perheen antama tuki on kuitenkin saanut tutkimuksissa vähemmän huomiota kuin 

työhön liittyvät sosiaalisen tuen muodot (Adams ym., 1996). Tämä tutkimus tarkasteli 

puolison emotionaalista tukea ja työpaikan sekä emotionaalista että välineellistä tukea. 

     Sosiaalisen tuen yhteyksiä on tarkasteltu toisaalta siitä näkökulmasta, että sosiaalinen 

tuki toimii stressin hyvinvointiseurauksia muuntavana puskurina (moderaattorina) ja 

toisaalta on tutkittu sosiaalisen tuen suoria ja epäsuoria (mediaattori-) yhteyksiä (ks. 

Beehr & McGrath, 1992; Cohen & Wills, 1985; Thoits, 1982). Tutkimustulokset 

sosiaalisen tuen eri vaikutustavoista ovat hyvin ristiriitaisia, etenkin 

moderaattoriyhteyksien kohdalla. On kuitenkin todettu, että sekä miehillä että naisilla 

sosiaalinen tuki on suoraan yhteydessä vähäisempiin työn ja perheen välillä koettuihin 
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roolikonflikteihin (Adams ym., 1996; Aryee, 1992; Aryee ym., 1999; Carlson & 

Perrewé, 1999; Goff, Mount, & Jamison, 1990; Greenberger & O’Neil, 1993; Noor, 

2002). 

     Sosiaalisen tuen on myös todettu olevan myönteisesti yhteydessä hyvinvointiin ja 

terveydentilaan (ks. Cohen & Wills, 1985; Greenberger & O’Neil, 1993), kun taas 

sosiaalisen tuen vähyyden on todettu olevan suoraan yhteydessä työuupumukseen (De 

Jonge & Schaufeli, 1998; Pines, 1983). Toisaalta Warrin (1994) vitamiinimallin mukaan 

liian suuri määrä sosiaalista tukea, kuten vitamiinejakin, ei ole hyväksi, vaan 

päinvastoin tietyn rajan saavutettuaan suuri määrä sosiaalista tukea voi olla 

hyvinvoinnille haitallista. De Jongen ja Schaufelin (1998) tutkimuksessa todettiin, että 

vitamiinimallin mukaisesti voimakas sosiaalinen tuki oli yhteydessä 

työtyytymättömyyteen ja runsaampaan työuupumukseen.  

     Eri tahoilta tulevan tuen huomioivissa tutkimuksissa on havaittu, että työpaikan ja 

perheen tarjoama tuki vaikuttaa eri asioihin; perheen antama tuki on yhteydessä 

hyvinvointiin ja terveydentilaan (Ganster, Fusilier, & Mayes, 1986; LaRocco ym., 

1980), kun taas työpaikan tuki on parhaiten yhteydessä työtyytyväisyyteen (Carlson & 

Perrewé, 1999; De Jonge & Schaufeli, 1998; Ganster ym., 1986; Parasuraman ym., 

1992). 

     Tässä tutkimuksessa työpaikan tukea lähestyttiin työpaikan perheystävällisen 

asenteen sekä työpaikan tarjoamien työn joustomahdollisuuksien kautta. Työpaikkaa 

voidaan kutsua perheystävälliseksi, mikäli siellä noudatetaan sellaisia periaatteita ja 

käytäntöjä, jotka helpottavat jokapäiväisen perhe-elämän järjestelyitä (Thomas & 

Ganster, 1995). Tällaisia käytäntöjä ovat esim. työajan joustomahdollisuudet, erilaiset 

vapaat ja lomajärjestelyt sekä lasten- ja vanhusten hoitopalvelut. Tällaisia työn ja 

perheen yhdistämistä helpottavia järjestelyitä on kutsuttu ”muodolliseksi” 

perheystävällisyydeksi, sillä ne perustuvat erilaisten yhteiskunnallisten lakien ja 

säädösten olemassaoloon sekä organisaatioiden julkisiin päämääriin ja tavoitteisiin 

(Mauno & Kinnunen, 2005).  

     Käytäntöjen lisäksi myös työnantajan asenteen voidaan katsoa olevan 

perheystävällinen, mikäli hän tukee ja ymmärtää työntekijän tarpeen työ- ja perhe-

elämän tasapainottamiseen (Thomas & Ganster, 1995). Nimenomaan organisaation 

perhemyönteiset asenteet ja normit, epämuodollinen perheystävällisyys, on muodollista 

perheystävällisyyttä tärkeämpää, sillä asenteet ohjaavat työntekijöiden käyttäytymistä 



 8

(Mauno & Kinnunen, 2005). Vaikka organisaation tavoitteena olisikin 

perheystävällisyys, ei yleinen asenne välttämättä suvaitse esimerkiksi perheellistenkään 

aamumyöhästymisiä.    

     Työpaikan perheystävällisten käytäntöjen tarjoamisen ja esimiesten perhemyönteisen 

asenteen on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä vähäiseen työstä perheeseen 

suuntautuvaan ristiriitaan (Allen, 2001; Behson, 2002; Clark, 2001; Marshall & Barnett, 

1996; Thompson, Beauvais, & Lyness, 1999) ja lisäävän työtyytyväisyyttä (Allen, 

2001). Lisäksi Burken, Greenglassin ja Schwarzerin (1996) tutkimuksessa huomattiin, 

että esimiehen tuen puute ennusti työuupumusta. Myös erikseen työpaikan muodollista 

ja epämuodollista tukea tutkittaessa työn joustomahdollisuuksien on todettu olevan 

yhteydessä vähäiseen työstä perheeseen suuntautuvaan ristiriitaan ja fyysiseen 

hyvinvointiin (Thomas & Ganster, 1995) sekä työtyytyväisyyteen (Clark, 2001; 

Marshall & Barnett, 1996). Työn joustamattomuuden on todettu olevan yhteydessä 

myös työuupumukseen (Aryee, 1993). Toisaalta on todettu, ettei pelkkä 

perheystävällisten käytäntöjen olemassaolo riitä, vaan nimenomaan niiden käyttäminen 

vähentää työn ja perheen välillä koettua ristiriitaa (O’Driscoll ym., 2003). 

     Vaikka tutkimuksissa on löydetty sosiaalisen tuen muuntaviakin yhteyksiä (Aryee, 

ym., 1999; Cohen & Wills, 1985; LaRocco ym., 1980; Noor, 2002; Thoits, 1982), on 

myös useita tutkimuksia, jotka eivät tue tätä näkemystä (Cohen & Wills, 1985; Ganster, 

ym., 1986; Parasuraman ym., 1992). Cohen ja Wills (1985) näkivät, että erityisesti 

puolison tuella on hyvinvointiin nähden suojaava vaikutus, kun taas Aryee (1993) 

huomasi puolison tuen suojaavan vain työn ja perheen välistä ristiriitaa kokevia naisia 

työuupumukselta. Suomalaisessa Maunon ym. (2005) tutkimuksessa havaittiin 

perheystävällisen organisaatiokulttuurin suojaavan hyvinvointiongelmilta tilanteessa, 

jossa koettiin työn ja perheen välistä ristiriitaa. Sen sijaan O’Driscollin ym. (2003) 

tutkimuksessa ilmeni, että esimiehen tuki suojasi psyykkisiltä oireilta tilanteessa, jossa 

koettiin nimenomaan työstä perheeseen suuntautuvaa, muttei perheestä työhön 

suuntautuvaa ristiriitaa. Lisäksi Greenglassin, Fiksenbaumin ja Burken (1996) 

tutkimuksessa todettiin, että kollegojen tuki suojasi työuupumukselta tilanteessa, jossa 

työ aiheutti stressiä. 
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1.4. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa sosiaalisen tuen yhteyksistä työn 

ja perheen välisten ristiriitojen kokemiseen sekä hyvinvointiin alle kouluikäisten 

lapsiperheiden vanhemmilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä työpaikalta että kotoa 

saadun tuen merkitystä niin suorien kuin muuntavienkin yhteyksien kautta. 

Tarkasteluissa naisia ja miehiä käsiteltiin omina ryhminään, jotta saatiin tietoa 

mahdollisista sukupuolten välisistä eroista. 

     Tutkimuksessa etsittiin vastausta kolmeen tutkimusongelmaan (ks. kuvio 1). 

Ensinnäkin tutkittiin 1) missä määrin työstä perheeseen ja perheestä työhön 

suuntautuvat ristiriidat ovat yhteydessä hyvinvointiin (psykosomaattiset oireet, 

työtyytyväisyys ja työuupumus) naisilla ja miehillä? Aiempien tutkimustulosten 

perusteella oletettiin, että työn ja perheen väliset molemmansuuntaiset ristiriidat ovat 

yhteydessä psykosomaattisiin oireisiin (Frone ym., 1996; Kinnunen & Mauno, 1998), 

työtyytymättömyyteen (Bruck ym., 2002; Kinnunen ym., 2004) sekä työuupumukseen 

(Kinnunen & Mauno, 1998, Peeters ym., 2005). Työstä perheeseen ristiriidan yhteys 

työuupumukseen oletettiin voimakkaammaksi kuin yhteydet muihin hyvinvoinnin 

osoittimiin (Allen ym., 2000). 

     Toiseksi tutkittiin missä määrin sosiaalinen tuki (puolison tuki, työpaikan 

joustomahdollisuudet ja työnantajan perheystävällinen asenne) on yhteydessä 2a) 

yhtäältä työstä perheeseen ja perheestä työhön suuntautuvien ristiriitojen kokemiseen 

sekä 2b) toisaalta hyvinvointiin (psykosomaattiset oireet, työtyytyväisyys ja 

työuupumus) naisilla ja miehillä? Oletettiin, että työpaikan perheystävällinen asenne ja 

työn joustomahdollisuudet ovat yhteydessä erityisesti vähäiseen työstä perheeseen 

suuntautuvaan roolikonfliktiin (Allen, 2001; Carlson & Perrewé, 1999) sekä lisäksi 

vähäisiin psykosomaattisiin oireisiin (Thomas & Ganster, 1995) ja työtyytyväisyyteen 

(Allen, 2001; Clark, 2001). Sen sijaan aiemmat puolison tukea koskevat 

tutkimustulokset ovat niin vähäisiä, ettei niistä tehty ennakko-oletuksia. 

     Kolmas tutkimusongelma muodostui moderaattoriyhteyksien tarkastelemisesta: 3) 

Muuntaako sosiaalinen tuki (puolison tuki, työpaikan joustomahdollisuudet ja 

työnantajan perheystävällinen asenne) työstä perheeseen ja perheestä työhön 

suuntautuvien ristiriitojen yhteyttä hyvinvointiin (psykosomaattiset oireet, 

työtyytyväisyys ja työuupumus) naisilla ja miehillä? Koska aiemmat tutkimustulokset 
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moderaattoriyhteyksistä ovat olleet ristiriitaisia, niiden perustalta ei asetettu 

hypoteeseja.           

 

 

 
KUVIO 1. Tutkimusta jäsentävä malli. Kuvion numerot viittaavat tutkimusongelmiin. 

 

 

 

2. MENETELMÄT 

 

 

2.1. Aineiston keruu ja tutkimukseen osallistuneet 

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin osana kansainvälistä lapsiperheisiin keskittyvää 

”FamWork” (Family Life and Professional Work: Conflict and Synergy) –tutkimusta, 

johon osallistui Suomen lisäksi kahdeksan Keski- ja Etelä-Euroopan maata. 

Tutkimuksen suomalainen aineisto kerättiin vuoden 2004 aikana kyselylomakkeilla 

Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksen toimesta. Tutkittavia perheitä etsittiin 

  RISTIRIIDAT 
 
-  Työstä perheeseen 
-  Perheestä työhön 

  TYÖPAIKAN TUKI 
 
-  Perheystävällinen     
    asenne 
-  Joustomahdollisuudet 

PUOLISON TUKI 
 
-  Puolison arvostus 

  HYVINVOINTI 
 
-  Psykosomaattiset     
   oireet 
-  Työtyytyväisyys 
-  Työuupumus 

2a 

1 

2a 

2b  2b 

3 3 
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jyväskyläläisten päiväkotien kautta, sillä tutkimukseen osallistuvissa perheissä tuli olla 

päiväkoti-ikäinen lapsi. Lisäksi tutkimukseen osallistuvissa perheissä sekä isän että 

äidin tuli osallistua työelämään (työaika vähintään 15 tuntia viikossa).  

     Kyselyt toimitettiin päiväkoteihin (yhteensä 17 kahdella alueella) suljetuissa 

kirjekuorissa ja kunkin päiväkodin yhdyshenkilö jakoi kuoret kriteerit täyttäville 

perheille. Perheet palauttivat täytetyt kyselyt postitse suoraan tutkijoille. Molempia 

vanhempia kehotettiin vastaamaan kyselyyn itsenäisesti ja täytetyt lomakkeet 

palautettiin erillisissä palautuskuorissa nimettömänä koodinumeroa käyttäen. Koodien 

perusteella perheet (äidin ja isän vastaukset) pystyttiin tunnistamaan. Tutkimukseen 

vastasi 190 äitiä ja 171 isää. Tässä tutkimuksessa äitien ja isien vastauksia käsiteltiin 

erikseen perheiden vastauksia yhdistämättä.    

     Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot on esitetty taulukossa 1. Tutkimukseen 

osallistuneiden miesten keski-ikä (36,5 v) oli merkitsevästi korkeampi kuin naisten 

(34,5 v). Lasten keskimääräinen lukumäärä oli naisilla ja miehillä sama (1,9), mikä on 

luonnollista, sillä tutkimukseen osallistuneet olivat suurelta osin pariskuntia. 

Koulutukseltaan naiset ja miehet eivät eronneet toisistaan. Tutkimukseen osallistuneet 

olivat varsin kouluttautuneita, sillä naisista 38 %:lla ja miehistä 35 %:lla oli vähintään 

ylempi korkeakoulututkinto. Naiset ja miehet eivät eronneet toisistaan myöskään 

ammattiaseman suhteen, sillä naisista 36 % ja miehistä 41 % työskenteli ylempänä 

toimihenkilönä. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista työskenteli kokopäiväisesti, 

miehet (94 %) kuitenkin merkitsevästi useammin kuin naiset (78 %). 
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TAULUKKO 1. Työssäkäyvien, perheellisten tutkimushenkilöiden (n = 361)  
taustatiedot sukupuolittain (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

 

2.2. Muuttujat 

 

Kyselylomake koostui seuraavista osista: työ, parisuhde, työnjako, perhe, 

henkilökohtainen elämä ja demografiset tiedot. Kaikista tutkimuksessa käytetyistä 

muuttujista muodostettiin keskiarvosummamuuttujat siten, että mitä korkeampi 

pistemäärä oli, sitä enemmän kyseistä ilmiötä esiintyi. Seuraavassa esitellään tarkemmin 

tutkimuksessa käytetyt muuttujat. 

     Työstä perheeseen ja perheestä työhön suuntautuva ristiriita. Työstä perheeseen 

ristiriitaa arvioitiin kahdella Fronen, Russellin ja Cooperin (1992ab) kehittämään 

mittariin perustuvalla väittämällä (”Työni vuoksi minun on vaikea täyttää kotiin liittyvät 

velvollisuuteni” sekä ”Työtilanteeni vuoksi en voi viettää perheeni kanssa niin paljon 

aikaa kuin haluaisin”), joiden paikkansa pitävyyttä arvioitiin 6-portaisella asteikolla (1 = 

 
Taustatekijät 

 Naiset            
(n = 190)    
       

 Miehet 
 (n = 171) 
       

   Sp-ero 
       t 

      
     χ2 

Ikä:  ka (s) 34.5 (5.0) 36.5 (6.1)     3.4 ***     
   Alle 30 vuotta 20 10      11.0 * 
   30-34 vuotta 27 30   
   35-39 vuotta 36 31   
   Yli 40 vuotta  18 29   
Lasten lukumäärä: ka (s) 1.9 (.9) 1.9 (.8)       n.s.  
   1 34 36        n.s 
   2 44 42   
   3 17 18   
   4 tai 5   5  4   
Ammatillinen koulutus:     
   Enintään ammatillinen koulutus  15 22        n.s 
   Ammatillinen opistoasteen     
   tutkinto 

 
31 

 
26 

  

   Alempi korkeakoulututkinto 16 17   
   Vähintään ylempi    
   korkeakoulututkinto 

 
38 

 
35 

  

Ammattiasema:           
   Työntekijä 21 19        n.s. 
   Alempi toimihenkilö 23 16   
   Ylempi toimihenkilö 36 41   
   Johtavassa asemassa oleva    
   toimihenkilö 

 
11 

 
13 

  

   Yrittäjä, vapaa    
   ammmatinharjoittaja tai muu 

 
 9 

 
13 

  

Työaika:     
   Kokopäiväinen työ 78 94      17.0 *** 
   Osa-aikainen työ 22   6   
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ei pidä lainkaan paikkaansa, 6 = pitää täysin paikkansa). Asteikon Cronbachin alfa -

kerroin oli miehillä 0.76 ja naisilla 0.79. Perheestä työhön ristiriitaa arvioitiin 

vastaavasti kahdella väittämällä (”Perhetilanteeni vuoksi minun on vaikea täyttää 

ansiotyöhöni liittyvät velvollisuudet” sekä ”Perhetilanteeni vuoksi en voi käyttää niin 

paljon aikaa ansiotyöhöni ja uraani kuin haluaisin”, Frone ym., 1992ab), joiden 

arviointiasteikko oli sama. Tämän asteikon Cronbachin alfa -kerroin oli miehillä 0.76 ja 

naisilla 0.77.  

     Hyvinvointi. Hyvinvoinnin osoittimina käytettiin psykosomaattisia oireita, 

työtyytyväisyyttä ja työuupumusta. Psykosomaattisia oireita arvioitiin kymmenellä 

osiolla, jotka pohjautuivat Schneewindin ja Weißin (1996) Health and Stress 

Questionnaire –kyselyyn. Osioissa kysyttiin, missä määrin erilaiset oireet, kuten 

päänsärky, nukkumisongelmat ja sydämentykytys, ovat esiintyneet viimeisten kuuden 

kuukauden aikana. Oireiden esiintymistä arvioitiin 6-portaisella asteikolla (1 = ei pidä 

lainkaan paikkaansa, 6 = pitää täysin paikkansa). Asteikon Cronbachin alfa -kerroin oli 

miehillä 0.77 ja naisilla 0.78.  

     Työtyytyväisyyttä arvioitiin kolmella väittämällä (”Ansiotyölläni on suuri merkitys 

henkilökohtaiselle tyytyväisyyden tunteelleni”; ”Olen tyytyväinen työni tarjoamiin 

etenemismahdollisuuksiin” sekä ”Olen tyytyväinen työpaikkani tarjoamiin 

mahdollisuuksiin käyttää osaamistani”), joiden paikkansa pitävyyttä arvioitiin 6-

portaisella asteikolla (1 = ei pidä lainkaan paikkaansa, 6 = pitää täysin paikkansa). 

Asteikon Cronbachin alfa -kerroin oli miehillä 0.73 ja naisilla 0.67. Työtyytyväisyyttä 

koskeva mittari kehitettiin FamWork –tutkimusta varten.  

     Työuupumusta arvioitiin vastaavasti kolmella Maslachin, Jacksonin ja Leiterin 

(1996) mittariin perustuvalla uupumusasteista väsymystä kuvaavalla väittämällä (”Olen 

työpäivän päättyessä aivan lopussa”; ”Työni uuvuttaa minut täysin” sekä ”Työpäiväni 

päättyessä olen aivan poikki”), joilla oli sama 6-portainen arviointiasteikko kuin 

työtyytyväisyydelläkin. Työuupumusasteikon Cronbachin alfa -kerroin oli miehillä 0.94 

ja naisilla 0.91.  

     Sosiaalinen tuki. Sosiaalisen tuen osoittimina käytettiin puolison tukea, työpaikan 

perheystävällistä asennetta sekä työn joustomahdollisuuksilla. Puolison tukea arvioitiin 

kolmella Thompsonin (1991) mittariin perustuvalla puolison arvostusta arvioivalla 

kysymyksellä (”Missä määrin sinulla on tunne, että puolisosi arvostaa sitä, missä määrin 

huolehdit kodin päivittäiseen hoitoon kuuluvista tehtävistä”; ”Missä määrin sinulla on 
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tunne, että puolisosi arvostaa panostasi lastenhoitoon kuuluvissa tehtävissä” sekä 

”Missä määrin sinulla on tunne, että puolisosi arvostaa saavutuksiasi työssä”). 

Kysymyksiin vastattiin 6-portaisella asteikolla (1 = ei lainkaan, 6 = täysin). Asteikon 

Cronbachin alfa -kerroin oli miehillä 0.80 ja naisilla 0.80.  

     Työpaikan perheystävällistä asennetta mitattiin neljällä FamWork –tutkimusta 

varten kehitetyllä väittämällä, joissa arvioitiin työnantajan perheystävällistä asennetta 

(esim. otetaanko työssäkäyvien vanhempien tarpeet riittävästi huomioon, onko 

esimiehen asenne perhetilannetta kohtaan ymmärtäväinen ja kunnioittava). Väittämien 

paikkansa pitävyyttä arvioitiin 6-portaisella asteikolla (1 = ei pidä lainkaan paikkaansa, 

6 = pitää täysin paikkansa). Asteikon Cronbachin alfa -kerroin oli miehillä 0.76 ja 

naisilla 0.80.     

     Työn joustomahdollisuuksia mitattiin vastaavasti viidellä FamWork –tutkimusta 

varten kehitetyllä kysymyksellä, joissa kysyttiin millaisia perhe-elämää helpottavia työn 

joustomahdollisuuksia (esim. osa-aikatyö, joustava työaika ja lasten päivähoito) 

työpaikka tarjoaa. Arviointiasteikko oli kolmiasteinen (kyllä = 1, ei = 2 ja en tiedä = 0). 

Arviointiasteikko koodattiin uudelleen siten, että kyllä sai arvoksi 1 ja muut vastaukset 

arvoksi 0. Vastauksista laskettiin kokonaispistemäärä, joka kuvaa, kuinka monta eri 

joustomahdollisuutta työpaikalla arvioitiin olevan tarjolla (vaihteluväli 0-5).  

     Lisäksi tutkimuksessa otettiin huomioon (kontrolloitiin) sellaisten taustamuuttujien 

vaikutus, joilla tiedetään aikaisempien tutkimusten perusteella olevan yhteys työn ja 

perheen vuorovaikutukseen. Nämä taustamuuttujat olivat ikä, ammatillinen koulutus, 

työaika (kokoaikainen vai osa-aikainen työ) ja lasten lukumäärä (ks. taulukko 1). 

 

 

2.3. Aineiston tilastollinen käsittely 

 

Aineiston tilastollisessa analyysissa käytettiin SPSS 12.0 for Windows –ohjelmaa. 

Naisten ja miesten vastauksia tarkasteltiin kaikissa analyyseissa erikseen. Aineistoa 

tarkasteltiin muuttujien prosenttijakaumien, keskiarvojen ja -hajontojen avulla sekä 

sukupuolten välisiä eroja tutkituissa muuttujissa testattiin t-testin (jatkuvat muuttujat) ja 

χ2-testin (luokka-asteikolliset muuttujat) avulla. Lisäksi työn ja perheen välisten 

ristiriitojen, hyvinvoinnin ja sosiaalisen tuen kokemisen yleisyyttä tutkittiin 

prosenttiosuuksien avulla. Prosenttiosuudet kuvasivat sitä osuutta vastanneista, joka 
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koki ristiriitoja, hyvinvoinnin ja sosiaalisen tuen ilmiöitä melko voimakkaasti (ka ≥ 4, 

asteikolla 1-6). Muuttujien välisiä yhteyksiä puolestaan tarkasteltiin 

korrelaatiokertoimien (Pearsonin korrelaatiokerroin) avulla. Muuttujien yhteyksiä työn 

ja perheen välisiin ristiriitoihin ja hyvinvointiin sekä mahdollisia sosiaalisen tuen 

muuntavia yhteyksiä tutkittiin hierarkkisella regressioanalyysilla. Regressioanalyyseissa 

selitettävinä muuttujina olivat työstä perheeseen ja perheestä työhön ristiriidat sekä 

hyvinvoinnin muuttujat. Hyvinvointia selitettäessä selittävinä muuttujina olivat 

taustamuuttujat (1. askel), työn ja perheen väliset ristiriidat (2. askel), sosiaalisen tuen 

muuttujat (3. askel) sekä ristiriitojen ja sosiaalisen tuen väliset interaktiotermit (4. 

askel). 

 

 

 

3. TULOKSET 

 

 

3.1. Kuvailevat tulokset  

 

Taulukosta 2 nähdään muuttujien keskiarvot, -hajonnat, sukupuolten väliset erot sekä 

niiden tutkittavien osuus, jotka kokivat muuttujan kuvaaman ilmiön melko 

voimakkaasti. Näissä tarkasteluissa raja-arvoksi asetettiin 4 (asteikolla 1-6), jonka 

katsottiin kertovan ilmiön melko voimakkaasta esiintymisestä. Työn 

joustomahdollisuuksien kohdalla raja-arvoksi asetettiin 3 (asteikolla 0-5), jonka 

katsottiin kuvaavan sitä, että työpaikka tarjoaa melko monta eri työn 

joustomahdollisuutta.  

     Miehet ja naiset kokivat työn ja perheen väliset ristiriidat hyvin samalla tavoin. 

Työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa (ka ≥ 4) koki naisista 35 % ja miehistä 34 %, 

kun taas perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa (ka ≥ 4) koki naisista 27 % ja miehistä 

25 %. Työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa koki tutkittavista noin 10 % enemmän 

kuin perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa.  

     Oirehtiminen ei ollut yleistä, sillä naisista 3 % ja miehistä vain 1 % sijoittui 

psykosomaattisia oireita melko paljon (ka ≥ 4) kokeviin. Naiset (ka = 2.4) kokivat 

kuitenkin miehiä (ka = 2.1) tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän 
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psykosomaattisia oireita. Tutkimukseen osallistuneet olivat melko tyytyväisiä työhönsä, 

sillä naisista jopa 72 % ja miehistä 62 % sijoittui työtyytyväisten luokkaan (ka ≥ 4) ja 

naiset olivatkin miehiä tyytyväisempiä työhönsä. Työssään uupuneiden luokkaan (ka ≥ 

4) sen sijaan sijoittui naisista 15 % ja miehistä 20 %.  

 

 
TAULUKKO 2. Tutkimuksen kuvailevat tulokset sukupuolittain  
Muuttujat  Naiset 

    ka 
 
     s 

Miehet 
    ka 

 
     s 

Sp-ero 
     t 

Naiset 
 %   x) 

Miehet 
 %   x) 

Työstä perheeseen ristiriita    3.1    1.4    3.0    1.4    n.s.    35    34 
Perheestä työhön ristiriita    2.7    1.5        2.7    1.3    n.s.    27    25 
Psykosomaattiset oireet    2.4    0.8    2.1    0.7 -4.1***      3      1 
Työtyytyväisyys    4.4    1.0    4.2    1.0 -2.4*    72    62 
Työuupumus    2.7    1.2    2.6    1.2    n.s.    15    20 
Puolison tuki    4.5    1.0    4.2    1.1 -2.7**    74    68 
Työpaikan perheystävällinen 
asenne 

   3.2    0.9    3.2    0.8    n.s.    22    19 

Työn joustomahdollisuudet    2.4    1.1    2.5    1.2    n.s.    48    51 
Työn joustomahdollisuuksien teoreettinen vaihteluväli on 0-5, muiden asteikkojen teoreettinen 
vaihteluväli on 1-6. 
x) % -sarake kertoo, kuinka suuri osa vastanneista koki ristiriitoja, psykosomaattisia oireita, 
työtyytyväisyyttä, työuupumusta sekä sosiaalisen tuen muotoja melko voimakkaasti (raja-arvo ≥ 4 
asteikolla 1-6) ja runsaasti työn joustomahdollisuuksia (raja-arvo ≥ 3 asteikolla 0-5).  
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

      

     Naiset (ka = 4.5) kokivat saavansa miehiä (ka = 4.2) tilastollisesti merkitsevästi 

enemmän tukea puolisoltaan. Peräti 74 % naisista ja 68 % miehistä arvioi saavansa 

puolisoltaan melko paljon tukea (ka ≥ 4). Naisista puolestaan 22 % ja miehistä 19 % 

koki työpaikkansa asenteen perheystävälliseksi (ka ≥ 4). Lisäksi työpaikalla katsottiin 

olevan melko runsaasti työn joustomahdollisuuksia, sillä sekä naisista että miehistä noin 

puolet tiesi työpaikkansa tarjoavan useampia (ka ≥ 3) joustomahdollisuuksia 

perheellisille työntekijöilleen.  

 

 

3.2. Muuttujien väliset korrelaatiot 

 

Muuttujien väliset korrelaatiokertoimet on esitetty sukupuolittain taulukossa 3. Työn ja 

perheen välisten ristiriitojen yhteydet hyvinvoinnin muuttujiin olivat samansuuntaisia 

kummallakin sukupuolella. Naisilla työstä perheeseen (r = .19) ja perheestä työhön (r = 

.22) suuntautuvat ristiriidat ja miehillä perheestä työhön (r = .15) suuntautuva ristiriita  
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olivat  yhteydessä psykosomaattisiin oireisiin. Sen sijaan kummallakaan sukupuolella 

työn ja perheen väliset ristiriidat eivät olleet yhteydessä työtyytyväisyyteen, kun taas 

työ-perheristiriitojen yhteydet työuupumukseen olivat erittäin merkitseviä. Työstä 

perheeseen suuntautuva ristiriita oli sekä naisilla (r = .32) että miehillä (r = .36), samoin 

kuin perheestä työhön ristiriita naisilla (r = .25) ja miehillä (r = .31), yhteydessä 

työuupumukseen.  

     Tarkasteltaessa sosiaalisen tuen muotojen ja työn ja perheen välisten ristiriitojen 

yhteyksiä havaittiin, että sekä naisilla että miehillä kaikki sosiaalisen tuen muuttujat 

olivat yhteydessä vähäiseen työstä perheeseen suuntautuvaan ristiriitaan. Tukimuodoista 

puolison tuki oli tilastollisesti merkitsevimmin sekä naisilla (r = -.19, p < .01) että 

miehillä (r = -.25, p < .001) yhteydessä vähäiseen työstä perheeseen ristiriitaan. 

Sosiaalisen tuen ja perheestä työhön ristiriidan välisissä yhteyksissä sukupuolet erosivat 

toisistaan, sillä vain puolison tuki oli erittäin merkitsevästi yhteydessä vähäiseen 

perheestä työhön ristiriitaan sekä naisilla (r = -.29) että miehillä (r = -.25). Miehillä 

myös työpaikan perheystävällinen asenne oli yhteydessä perheestä työhön ristiriitaan (r 

= .18, p < .05). Mielenkiintoista oli, että mitä perheystävällisemmäksi miehet 

työpaikkansa asenteen kokivat, sitä enemmän he kokivat perheestä työhön suuntautuvaa 

ristiriitaa. Huomioitavaa oli myös se, etteivät työn joustomahdollisuudet olleet 

yhteydessä perheestä työhön ristiriitaan, kun taas puolison tuki oli yhteydessä 

molemman suuntaisiin ristiriitoihin. 

     Myös tarkasteltaessa sosiaalisen tuen yhteyksiä hyvinvointiin tuli esille sukupuolten 

välisiä eroja. Sosiaalisen tuen muodoista ainoastaan puolison tuki oli molemmilla 

sukupuolilla yhteydessä vähäisiin psykosomaattisiin oireisiin, mutta naisilla (r = -.36, p 

< .001) yhteys oli miehiä (r = -.16, p < .05) voimakkaampi. Naisilla lisäksi työpaikan 

perheystävällinen asenne (r = -.27, p < .001) oli yhteydessä vähäisiin psykosomaattisiin 

oireisiin. Naisilla kaikki sosiaalisen tuen muodot olivat myös yhteydessä 

työtyytyväisyyteen, kun taas miehillä vain työpaikan perheystävällinen asenne oli 

myönteisesti yhteydessä työtyytyväisyyteen. Yhteys naisten (r = .25, p < .001) kokeman 

työpaikan perheystävällisen asenteen ja työtyytyväisyyden välillä oli merkitsevin. Sekä 

naisilla että miehillä kaikki sosiaalisen tuen muodot olivat yhteydessä vähäiseen 

työuupumukseen. Merkitsevin näistä yhteyksistä oli sekä naisilla (r = -.37, p < .001) että 

miehillä (r = -.25, p < .001) työpaikan perheystävällisen asenteen ja vähäisen 



 19

työuupumuksen välillä. Merkitsevimmäksi hyvinvointiin yhteydessä olevaksi 

sosiaalisen tuen muodoksi osoittautui puolison tuki.  

     Työn ja perheen välisten ristiriitojen väliset korrelaatiokertoimet jäivät sekä naisilla 

(r = .32, p < .001) että miehillä (r = .23, p < .01) yllättävän alhaisiksi, kun taas 

psykosomaattisten oireiden yhteys työuupumukseen oli sekä naisilla (r = .38, p < .001) 

että miehillä (r = .44, p < .001) melko voimakas, mikä on luonnollista, kun otetaan 

huomioon, että työuupumuksen oireet ovat samantyyppisiä kuin psykosomaattiset 

oireet. Työtyytyväisyyden yhteys työuupumukseen oli naisilla (r = -.23, p < .001) 

merkitsevämpi kuin miehillä (r = -.19, p < .05). Voimakkain yhteys oli kuitenkin sekä 

naisilla (r = .50, p < .001) että miehillä (r = .53, p < 001) työpaikan perheystävällisen 

asenteen ja työn joustomahdollisuuksien välillä, mikä yhdistää molemmat muuttujat 

vahvasti  kuvaamaan perheystävällistä työpaikkaa. Naisilla (r = .27, p < .001) myös 

yhteys puolison tuen ja työpaikan perheystävällisen asenteen välillä oli merkitsevä. 

     Taustamuuttujista ikä (r = .28, p < .001) ja koulutus (r = .22, p < .01) olivat naisilla 

myönteisesti yhteydessä perheestä työhön suuntautuvaan ristiriitaan siten, että mitä 

enemmän ikää ja koulutusta, sitä enemmän koettiin perheestä työhön ristiriitaa. Miehillä 

pidempi koulutus oli yhteydessä molemman suuntaisiin ristiriitoihin, erityisesti 

perheestä työhön suuntautuvaan (r = .28, p < .001), sekä työn joustomahdollisuuksiin, 

vähäisiin psykosomaattisiin oireisiin ja työtyytyväisyyteen. Kaiken kaikkiaan 

taustamuuttujien yhteydet muihin muuttujiin jäivät melko vähäisiksi. 

 

 

3.3. Regressioanalyysien tulokset 

 

3.3.1. Työn ja perheen välisten ristiriitojen selittäjät 

 

Ensimmäisessä regressiomallissa selitettävinä muuttujina olivat työn ja perheen väliset 

ristiriidat ja selittävinä muuttujina sosiaalisen tuen muodot. Molemmille sukupuolille 

erikseen tehtyyn hierarkkiseen regressioanalyysiin lisättiin askeleittain ensin 

taustamuuttujat (ikä, koulutus, työaika ja lasten lukumäärä), joiden vaikutus voitiin näin 

kontrolloida. Toisella askeleella analyysiin lisättiin sosiaalisen tuen muodot (puolison 

tuki, työn perheystävällinen asenne ja työn joustomahdollisuudet). Tulokset näkyvät 

taulukoissa 4 ja 5.  
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TAULUKKO 4. Työstä perheeseen ristiriidan selittäjät naisilla ja miehillä:  
hierarkkinen regressioanalyysi 
 
Selittäjät 
 

 Naiset 
      
   β 

(n = 190) 
 
    R2 

 
 
   ∆R2 

 Miehet 
 
   β 

(n = 171) 
 
    R2 

 
 
   ∆R2   

ASKEL 1. Taustatekijät       
      Ikä  .13    .01   
      Ammatillinen koulutus    .05    .17*   
      Työaika 
      (1 = kokoaika, 2 = osa-aika) 

 
-.10 

   
-.14 

  

      Lasten lukumäärä -.05   .04   .04 -.01   .04   .04 
ASKEL 2. Sosiaalisen tuen muodot         
      Puolison tuki -.14   -.23**   
      Työpaikan perheystävällinen    
      asenne 

-.09   -.09   

      Työn joustomahdollisuudet -.09   .09*   .05* -.12   .14***  .10*** 
Selittäjien standardoidut betakertoimet ovat mallin viimeiseltä askeleelta.  
∆R2 viittaa selitysasteen (R2) muutokseen sen jälkeen, kun kaikki selittäjät ovat mukana mallissa. 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

 

 

TAULUKKO 5. Perheestä työhön ristiriidan selittäjät naisilla ja miehillä:  
hierarkkinen regressioanalyysi 
 
Selittäjät 

 Naiset 
      
   β 

(n = 190) 
 
   R2 

 
 
   ∆R2 

 Miehet 
 
   β 

(n = 171) 
 
   R2 

 
 
   ∆R2   

ASKEL 1. Taustatekijät       
      Ikä  .20**    .10   
      Ammatillinen koulutus    .18*       .25***   
      Työaika 
      (1 = kokoaika, 2 = osa-aika) 

 
 .04 

   
-.15* 

  

      Lasten lukumäärä -.03  .11***  .11***  .01  .11***  .11*** 
ASKEL 2. Sosiaalisen tuen muodot       
      Puolison tuki -.26***   -.24***   
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

-.03    .21*   

      Työn joustomahdollisuudet  .02  .18***  .07** -.01  .20***  .09*** 
Selittäjien standardoidut betakertoimet ovat mallin viimeiseltä askeleelta.  
∆R2 viittaa selitysasteen (R2) muutokseen sen jälkeen, kun kaikki selittäjät ovat mukana mallissa. 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

 

     Naisilla työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa tarkastelevan mallin selitysaste (9 

%) jäi hyvin alhaiseksi, eikä yksittäisiä merkitseviä selittäjiä löytynyt, kun kaikki 

selittäjät olivat mallissa mukana, vaikka sosiaalisen tuen muodot korreloivat jonkin 

verran työstä perheeseen ristiriidan kokemiseen (ks. taulukko 3). Sen sijaan perheestä 

työhön suuntautuvaa ristiriitaa tarkastelevan mallin selitysaste oli 18 % ja yksittäisistä 

tekijöistä tilastollisesti merkitseviä selittäjiä olivat ikä (β = .20), koulutus (β = .18) ja 
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puolison tuki (β = -.26). Mitä vanhempia ja koulutetumpia naiset olivat ja mitä 

vähemmän he kokivat saavansa tukea puolisoltaan, sitä enemmän he kokivat perheestä 

työhön suuntautuvaa ristiriitaa. 

     Vastaavasti miehillä malli selitti työstä perheeseen suuntautuvan ristiriidan 

kokemisesta 14 %. Yksittäisistä selittäjistä vähäisempi koulutus (β = .17) ja runsas 

puolison tuki (β = -.23) olivat yhteydessä vähäiseen työstä perheeseen ristiriitaan. Malli 

selitti miehillä perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan kokemisesta 20 %. 

Yksittäisistä selittäjistä koulutus (β = .25), puolison tuki (β = -.24) ja työpaikan 

perheystävällinen asenne (β = .21) olivat yhteydessä perheestä työhön ristiriidan 

kokemiseen: mitä pidempi koulutus, mitä vähemmän puolison tukea ja mitä 

perheystävällisempi työpaikka, sitä enemmän miehet kokivat perheestä työhön 

suuntautuvaa ristiriitaa. Myös työaika (β = -.15) näytti olevan yhteydessä perheestä 

työhön ristiriitaan, mutta tulokseen on suhtauduttava varauksellisesti, koska ilmiöt eivät 

korreloineet keskenään.  

 

 

3.3.2. Työn ja perheen välisten ristiriitojen ja sosiaalisen tuen suorat yhteydet 

hyvinvointiin 

 

Seuraavissa regressioanalyyseissä tarkasteltiin työn ja perheen välisten ristiriitojen ja 

sosiaalisen tuen eri muotojen yhteyksiä hyvinvointia kuvaaviin tekijöihin 

(psykosomaattiset oireet, työtyytyväisyys ja työuupumus). Analyysiin sijoitettiin jälleen 

ensimmäisellä askeleella taustamuuttujat (ikä, koulutus, työaika ja lasten lukumäärä), 

joiden vaikutus kontrolloitiin. Toisella askeleella analyysiin lisättiin molemman 

suuntaiset ristiriidat, kolmannella askeleella sosiaalisen tuen muodot (puolison tuki, 

työpaikan perheystävällinen asenne ja työn joustomahdollisuudet) ja lopuksi neljännellä 

askeleella analyysiin lisättiin ristiriitojen ja sosiaalisen tuen muotojen interaktiotermit 

(yhteensä 6) mahdollisten moderaattoriyhteyksien tutkimiseksi. 

     Psykosomaattisia oireita koskevat tulokset ovat luettavissa taulukosta 6. Naisilla 

tarkastellut muuttujat selittivät 20 % psykosomaattisten oireiden vaihtelusta. Kun kaikki 

selittäjät olivat mukana mallissa, yksittäisistä selittäjistä vähäisiin psykosomaattisiin 

oireisiin olivat yhteydessä runsas puolison tuki (β = -.29) ja työpaikan perheystävällinen 
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asenne (β = -.19). Sen sijaan työn ja perheen väliset ristiriidat eivät olleet 

psykosomaattisiin oireisiin yhteydessä, vaikka ne korreloivatkin oirehtimiseen (ks. 

taulukko 3). 

     Miehillä sen sijaan psykosomaattisten oireiden vaihtelun selitysaste oli 19 %, kun 

kaikki selittäjät olivat mukana mallissa. Tällöin psykosomaattisiin oireisiin olivat 

yhteydessä vähäinen koulutus (β = -.24), työstä perheeseen (β = .19) ja perheestä 

työhön (β = .17) suuntautuvat ristiriidat sekä vähäinen puolison tuki (β = -.16). Näistä 

ilmenneistä yhteyksistä työstä perheeseen ristiriidan ja oirehtimisen yhteyteen on 

suhtauduttava varauksella, koska ne eivät korreloi merkitsevästi keskenään.  

     

 

TAULUKKO 6. Psykosomaattisten oireiden selittäjät naisilla ja miehillä: 
 hierarkkinen regressioanalyysi 
 
Selittäjät 

  Naiset 
      
   β 

(n = 190) 
 
    R2 

 
 
   ∆R2 

 Miehet 
 
   β 

(n = 171) 
 
    R2 

 
 
   ∆R2 

ASKEL 1. Taustatekijät       
      Ikä  .03       .05   
      Ammatillinen koulutus -.09   -.24**   
      Työaika 
      (1 = kokoaika, 2 = osa-aika) 

    
-.08 

      
-.01 

  

      Lasten lukumäärä -.00   .02  .02   .02   .03  .03 
ASKEL 2. Ristiriidat               
      Työstä perheeseen  .05    .19*   
      Perheestä työhön  .09   .07*  .06**  .17*   .09*  .06** 
ASKEL 3. Sosiaalisen tuen muodot       
      Puolison tuki -.29***   -.16*   
      Työpaikan perheystävällinen   
      asenne 

-.19*    .09   

      Työn joustomahdollisuudet  .01   .19***  .12*** -.11   .11*  .02 
ASKEL 4. Interaktiotermit       
      Työstä perheeseen x 
      Puolison tuki 

 
-.00 

   
 .11 

  

      Työstä perheeseen x 
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

    
-.05  

       
 .20* 

  

      Työstä perheeseen x 
      Työn joustomahdollisuudet 

 
 .06 

   
-.02 

  

      Perheestä työhön x 
      Puolison tuki 

 
 .00 

   
 .18* 

  

      Perheestä työhön x 
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

    
-.05 

   
-.17* 

  

      Perheestä työhön x 
      Työn joustomahdollisuudet 

 
 .09 

 
  .20*** 

 
 .01 

 
 .02 

 
  .19** 

 
 .08* 

Selittäjien standardoidut betakertoimet ovat mallin viimeiseltä askeleelta.  
∆R2 viittaa selitysasteen (R2) muutokseen sen jälkeen, kun kaikki selittäjät ovat mukana mallissa. 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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     Hyvinvointia kuvaavista muuttujista työtyytyväisyys selittyi heikoiten. 

Työtyytyväisyyttä koskevat tulokset ovat taulukossa 7. Naisilla työtyytyväisyyttä 

koskeva malli ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Miehillä sen sijaan malli selitti 

työtyytyväisyydestä 19 %. Yksittäisistä selittäjistä miesten työtyytyväisyyteen olivat 

yhteydessä kokoaikatyö (β = -.21) ja puolison tuki (β = .20), mutta jälkimmäinen tulos 

on jälleen varauksellinen merkitsevän korrelaation puuttuessa. 

 

 
TAULUKKO 7. Työtyytyväisyyden selittäjät naisilla ja miehillä:  
hierarkkinen regressioanalyysi 

Selittäjien standardoidut betakertoimet ovat mallin viimeiseltä askeleelta.  
∆R2 viittaa selitysasteen (R2) muutokseen sen jälkeen, kun kaikki selittäjät ovat mukana mallissa. 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 
 

 

 

 
Selittäjät 
 

  Naiset 
      
   β 

(n = 190) 
 
    R2 

 
 
    ∆R2 

 Miehet 
 
   β 

(n = 171) 
 
    R2 

 
 
   ∆R2   

ASKEL 1. Taustatekijät       
      Ikä -.02       .14   
      Ammatillinen koulutus    .09    .14   
      Työaika 
      (1 = kokoaika, 2 = osa-aika) 

    
-.14 

      
-.21** 

  

      Lasten lukumäärä  .04   .02   .02  .03   .10**  .10** 
ASKEL 2. Ristiriidat       
      Työstä perheeseen -.05    .05   
      Perheestä työhön  .06   .03   .01  .09   .10**  .00 
ASKEL 3. Sosiaalisen tuen muodot       
      Puolison tuki  .11    .20*   
      Työpaikan perheystävällinen   
      asenne 

 .20*    .17   

      Työn joustomahdollisuudet  .05   .11*   .07** -.02   .16***  .06* 
ASKEL 4. Interaktiotermit       
      Työstä perheeseen x 
      Puolison tuki 

 
-.04 

   
-.06 

  

      Työstä perheeseen x 
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

 
 .03  

   
 .00 

  

      Työstä perheeseen x 
      Työn joustomahdollisuudet 

 
 .07 

   
 .10 

  

      Perheestä työhön x 
      Puolison tuki 

 
-.03 

   
 .05 

  

      Perheestä työhön x 
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

 
-.15 

   
 .06 

  

      Perheestä työhön x 
      Työn joustomahdollisuudet 

 
 .06 

 
  .13 

 
  .02 

 
-.16 

 
  .19** 

 
 .03 
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     Regressioanalyysimalli selitti eniten työuupumuksen vaihtelusta. Tulokset ovat 

taulukossa 8. Naisilla tarkastellut muuttujat selittivät työuupumuksen 

kokonaisvaihtelusta 27 %, mutta yksittäisistä selittäjistä työuupumukseen olivat 

yhteydessä ainoastaan työstä perheeseen suuntautuva ristiriita (β = .19) ja vähäinen 

työpaikan perheystävällinen asenne (β = -.27), kun kaikki selittäjät olivat mallissa. 

Korrelaatiot puolestaan osittavat, että myös perheestä työhön ristiriita ja vähäiset työn 

joustomahdollisuudet olivat yhteydessä työuupumukseen (ks. taulukko 3), mutta 

selittäjien keskinäisten korrelaatioiden vuoksi ne eivät nouse merkitseviksi selittäjiksi 

mallissa, jossa kaikki selittäjät ovat mukana. 

     Miehillä vastaavasti mallin muuttujat selittivät työuupumuksen kokonaisvaihtelusta 

30 %. Heillä puolestaan yksittäisistä selittäjistä työuupumukseen olivat yhteydessä 

voimakkaimmin työstä perheeseen suuntautuva ristiriita (β = .26), perheestä työhön 

suuntautuva ristiriita (β = .35) ja vähäinen työpaikan perheystävällinen asenne (β = -

.22). Myös vähäinen koulutus (β = -.16) näytti nousevan merkitseväksi selittäjäksi, 

vaikkei sen korrelaatio ollutkaan merkitsevä, joten tulosta ei voi pitää luotettavana.  
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TAULUKKO 8. Työuupumuksen selittäjät naisilla ja miehillä:  
hierarkkinen regressioanalyysi 
 
Selittäjät 
 

  Naiset 
      
   β 

(n = 190) 
 
    R2 

 
    
   ∆R2 

 Miehet 
 
   β 

(n = 171) 
 
    R2 

 
   
   ∆R2 

ASKEL 1. Taustatekijät       
      Ikä  .11       .08           
      Ammatillinen koulutus -.11   -.16*           
      Työaika 
      (1 = kokoaika, 2 = osa-aika) 

    
-.06 

      
-.06 

          

      Lasten lukumäärä -.10   .02  .02 -.07   .03  .03 
ASKEL 2. Ristiriidat       
      Työstä perheeseen  .19*    .26***   
      Perheestä työhön  .13   .13***  .11***  .35***   .22***  .19*** 
ASKEL 3. Sosiaalisen tuen muodot       
      Puolison tuki -.03   -.08   
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

-.27**   -.22**   

      Työn joustomahdollisuudet -.07   .24***  .11*** -.01   .28***  .05* 
ASKEL 4. Interaktiotermit       
      Työstä perheeseen x 
      Puolison tuki 

 
 .12 

   
 .07 

  

      Työstä perheeseen x 
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

 
-.04  

   
-.04 

  

      Työstä perheeseen x 
      Työn joustomahdollisuudet 

 
-.05 

   
 .04 

  

      Perheestä työhön x 
      Puolison tuki 

 
-.06 

   
 .08 

  

      Perheestä työhön x 
      Työpaikan perheystävällinen  
      asenne 

 
-.09 

   
-.05 

  

      Perheestä työhön x 
      Työn joustomahdollisuudet 

 
 .11 

 
  .27*** 

 
 .02 

 
 .08 

 
  .30*** 

 
 .02 

Selittäjien standardoidut betakertoimet ovat mallin viimeiseltä askeleelta.  
∆R2 viittaa selitysasteen (R2) muutokseen sen jälkeen, kun kaikki selittäjät ovat mukana mallissa. 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

 

3.3.3. Sosiaalisen tuen muuntavat yhteydet 

 

Naisten regressiomalleissa sosiaalisen tuen suojaavia yhteyksiä hyvinvointiin ei 

löytynyt, sillä yksikään interaktiotermi ei osoittautunut merkitseväksi. Sen sijaan 

miesten malleissa oli kolme sosiaalisen tuen muuntavaa yhteyttä ristiriitojen ja 

psykosomaattisten oireiden välillä (ks. taulukko 6). Ensinnäkin työpaikan 

perheystävällinen asenne muunsi työstä perheeseen suuntautuvan ristiriidan (β = .20) ja 

perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan (β = -.17) yhteyttä psykosomaattisiin oireisiin. 

Lisäksi puolison tuki muunsi yhteyttä perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan ja 

psykosomaattisten oireiden välillä (β = .18). 
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     Yhteyksien tulkitsemista varten laskettiin havaittujen muuntavien yhteyksien 

regressiosuorat (kuviot 2-4) regressioanalyyseissa saatujen betakertoimien avulla. Työn 

perheystävällisen asenteen muuntava vaikutus työstä perheeseen ristiriidan ja 

psykosomaattisten oireiden välillä nähdään kuviosta 2. Regressiosuoran mukaisesti 

työpaikan vahva perheystävällinen asenne ei suojaa miehiä psykosomaattisilta oireilta 

tilanteessa, jossa koetaan voimakasta työstä perheeseen ristiriitaa, vaan vaikutus on 

päinvastainen. Perheystävällisen asenteen ja työn ja perheen välisen ristiriidan ollessa 

vahvoja myös psykosomaattinen oireilu on voimakasta. Sen sijaan tilanteessa, jossa ei 

koeta voimakasta työstä perheeseen ristiriitaa, ne miehet, joiden työpaikalla on vahva 

perheystävällinen asenne oirehtivat vähemmän kuin ne miehet, joiden työpaikka ei ole 

yhtä perheystävällinen. Työpaikan perheystävällisen asenteen ollessa heikko 

psykosomaattinen oireilu pysyy samalla tasolla, koettiinpa vähän tai paljon työstä 

perheeseen ristiriitaa. 
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KUVIO 2. Työpaikan perheystävällinen asenne työstä perheeseen suuntautuvan ristiriidan ja 
psykosomaattisten oireiden välistä yhteyttä muuntavana tekijänä miehillä 
 

 

     Kuviosta 3 nähdään, kuinka työpaikan perheystävällinen asenne muuntaa perheestä 

työhön suuntautuvan ristiriidan ja psykosomaattisten oireiden välistä yhteyttä. 

Työpaikan vahva perheystävällinen asenne suojaa miehiä psykosomaattisilta oireilta 

tilanteessa, jossa koetaan voimakasta perheestä työhön ristiriitaa. Kun työpaikka 
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koetaan perheystävälliseksi, psykosomaattinen oireilu pysyy samalla tasolla tilanteissa, 

joissa koetaan niin heikkoa kuin voimakastakin perheestä työhön ristiriitaa. Toisaalta 

oirehtiminen lisääntyy tilanteessa, jossa koetaan voimakasta perheestä työhön ristiriitaa 

työpaikan perheystävällisen asenteen ollessa heikko. 

 

 

-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

Perheestä työhön ristiriita

Ps
yk

os
om

aa
tt

is
et

 o
ir

ee
t

Vahva perheystävällisyys Heikko perheystävällisyys
 

KUVIO 3. Työpaikan perheystävällinen asenne perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan ja 
psykosomaattisten oireiden välistä yhteyttä muuntavana tekijänä miehillä 
 

 

     Kuviosta 4 nähdään kuinka puolison tuella on muuntava vaikutus perheestä työhön 

suuntautuvan ristiriidan ja psykosomaattisten oireiden väliseen yhteyteen. Puolison tuki 

ei suojaa miehiä psykosomaattiselta oirehtimiselta tilanteessa, jossa koetaan voimakasta 

perheestä työhön ristiriitaa. Sen sijaan tilanteessa, jossa koetaan vain vähän perheestä 

työhön ristiriitaa, oirehtivat vähemmän ne, jotka saavat puolisoltaan tukea.  
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KUVIO 4. Puolison tuki perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan ja psykosomaattisten 
oireiden välistä yhteyttä muuntavana tekijänä miehillä 
 

 

 

4. POHDINTA 

 

 

4.1. Työn ja perheen väliset ristiriidat yhteydessä erityisesti uupumusasteiseen 

työväsymykseen 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työn ja perheen välisten ristiriitojen kokemista 

alle kouluikäisten lasten perheissä. Lisäksi haluttiin saada lisätietoa sosiaalisen tuen 

suorista yhteyksistä työn ja perheen välisiin ristiriitoihin ja hyvinvointiin, samoin kuin 

sosiaalisen tuen muuntavista yhteyksistä työn ja perheen välisten ristiriitojen ja 

hyvinvoinnin välillä.  

     Aiempien suomalaisten tutkimusten (esim. Kinnunen ym., 2005; Kinnunen & 

Mauno, 1998) mukaan naiset ja miehet eivät eroa toisistaan työn ja perheen ristiriitojen 

kokemisessa. Tähän näkemykseen yhdyttiin myös tässä tutkimuksessa, sillä miehet ja 

naiset kokivat työn ja perheen välisiä ristiriitoja samassa määrin. Naisista 35 % ja 

miehistä 34 % koki melko voimakasta työstä perheeseen ristiriitaa ja vastaavasti naisista 

27 % ja miehistä 25 % koki melko voimakasta perheestä työhön ristiriitaa. 

Huomioitavaa oli kuitenkin koetun perheestä työhön ristiriidan yleisyys verrattuna 
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työstä perheeseen ristiriitaan, sillä esimerkiksi Kinnusen ja Maunon (1998) tutkimuksen 

mukaan työstä perheeseen ristiriitaa (40 %) koetaan huomattavasti perheestä työhön 

suuntautuvaa ristiriitaa (alle 10 %) enemmän. Havaintoa selittänee se, että tutkimus 

keskittyi pelkästään pienten lasten vanhempiin. 

     Työn ja perheen väliset ristiriidat olivat voimakkaimmin yhteydessä 

työuupumukseen, kuten oletettiinkin (Allen ym., 2000). Sekä naisilla että miehillä 

etenkin työstä perheeseen suuntautuva ristiriita yhdistyi työuupumukseen. Miehillä 

myös perheestä työhön suuntautuva ristiriita selitti uupumuskokemusta, kun taas naisilla 

yhteys näkyi vain korrelaatioiden tasolla. Tulokset ovat vastoin Fronen (2003) teoriaa, 

jonka mukaan erityisesti perheestä työhön ristiriidan tulisi selittää työssä koettua 

pahoinvointia. Kuitenkin tulokset vastasivat aiempia tutkimuksia (Kinnunen & Mauno, 

1998; Peeters ym., 2005), joissa kummankin suuntaisten ristiriitojen on havaittu olevan 

yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen. 

     Sen sijaan ennakko-oletuksista (esim. Bruck ym., 2002; Kinnunen ym., 2004) 

poiketen työn ja perheen väliset ristiriidat eivät olleet yhteydessä työtyytyväisyyteen, 

joka myös kuvasi työssä koettua hyvinvointia. Myös Fronen (2003) teorian mukaisesti 

ainakin perheestä työhön suuntautuvan ristiriidan olisi tullut olla yhteydessä 

työtyytyväisyyteen. Hieman yllättävää tulosta voi selittää se, että tutkimukseen 

osallistuneet olivat varsin tyytyväisiä työhönsä. Tutkimukseen osallistuneista yli 

kolmasosa työskenteli ylempänä toimihenkilönä, jolloin työn voi olettaa olevan melko 

autonomista ja joustavaa. Tämä saattaisi selittää korkeaa työtyytyväisyyttä. 

Tyytyväisyyttä pidetään myös melko pysyvänä asenteena työtä kohtaan (Mäkikangas, 

Feldt, & Kinnunen, 2005), mikä myös voi selittää puuttuvia yhteyksiä. 

Työtyytyväisyyteen voivat liittyä lisäksi monet tämän tutkimuksen ulkopuolelle jääneet 

työtä koskevat ominaisuudet, mihin viittaa myös mallien heikot selitysasteet. 

     Työn ja perheen välisten ristiriitojen ajatellaan aiheuttavan stressiä ja täten 

vaikuttavan heikentävästi myös fyysiseen hyvinvointiin (ks. Allen ym., 2000). Monet 

tutkimukset ovat tukeneet tätä käsitystä (esim. Frone, Russell, & Barnes, 1996; Geurts, 

Rutte, & Peeters, 1999), minkä vuoksi myös tässä tutkimuksessa oletettiin työn ja 

perheen välisten ristiriitojen olevan yhteydessä psykosomaattisiin oireisiin. Kuitenkin 

ennakko-oletusten vastaisesti naisilla työn ja perheen väliset ristiriidat eivät 

regressioanalyyseissa olleet psykosomaattisiin oireisiin yhteydessä, vaikka 

korrelaatioyhteys muuttujien välille löytyikin. Miehilläkin vain perheestä työhön 
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suuntautuva ristiriita oli yhteydessä psykosomaattisiin oireisiin. Jälkimmäinenkin tulos 

on ristiriitainen verrattuna sekä Grandeyn ja Cropanzanon (1999) että Kinnusen ja 

Maunon (1998) poikittaistutkimuksiin, joissa ei löydetty yhteyttä juuri perheestä työhön 

ristiriidan ja psykosomaattisten oireiden välille. Vähäisiä yhteyksiä, mikä siis oli vastoin 

ennakko-oletuksia, voinee selittää se, että psykosomaattinen oireilu oli kaiken kaikkiaan 

hyvin vähäistä tutkittujen joukossa.   

 

 

4.2. Sosiaalisen tuen muodoista puolison tuki merkitsevin 

  

Tutkittaessa sosiaalisen tuen eri muotojen yhteyksiä työn ja perheen välisiin 

ristiriitoihin havaittiin puolison tuen olevan niin naisille kuin miehillekin tärkeää. 

Puolison tuki oli sekä naisilla että miehillä yhteydessä vähäiseen perheestä työhön 

suuntautuvaan ristiriitaan. Miehillä puolison tuki selitti regressioanalyysissa myös 

vähäistä työstä perheeseen ristiriitaa, naisilla vastaava yhteys löytyi korrelaatioiden 

tasolla. Kotiin ja puolisoon liittyvät positiiviset ajatukset ja kokemukset näyttävät 

vähentävän perheestä työhön ulottuvia huolia molemmilla sukupuolilla. Molempia 

ristiriitoja koskevien tulosten perusteella näyttää puolestaan siltä, että miehille puolison 

tuella olisi hieman suurempi merkitys kuin naisille. Aiemmissa sosiaalista tukea 

lähestyvissä tutkimuksissa perheen antama tuki on saanut muita sosiaalisen tuen 

muotoja vähemmän huomiota (Adams ym., 1996) ja tutkimuksissa onkin keskitytty 

työpaikan perheystävällisyyteen pohdittaessa sosiaalisen tuen yhteyttä työn ja perheen 

vuorovaikutukseen (Thomas & Ganster, 1995). 

     Työpaikan perheystävällisyyden on nähty olevan yhteydessä vähäisiin ristiriitoihin 

työn ja perheen välillä, etenkin vähäiseen työstä perheeseen suuntautuvaan ristiriitaan 

(esim. Behson, 2002; Clark, 2001; Thompson, Beauvais, & Lyness, 1999). Tämä 

tutkimus ei kuitenkaan tue aiempia tutkimustuloksia, sillä miehillä juuri voimakas 

työpaikan perheystävällinen asenne oli yhteydessä perheestä työhön suuntautuvaan 

ristiriitaan. Erikoista tässä tuloksessa oli se, että täysin ennakko-oletusten (Allen, 2001; 

Carlson & Perrewé, 1999) vastaisesti miehet kokivat työpaikan voimakkaan 

perheystävällisen asenteen haitalliseksi. Näin ollen työpaikan perheystävällisyys toimi 

vastoin alkuperäistä tarkoitustaan. On mahdollista, että Warrin (1994) vitamiinimallin 

mukaisesti miehet kokivat saavansa tukea liikaa ja ikään kuin tunsivat voimakkaan 
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perheystävällisen asenteen työntävän heitä isän rooliin. Voi myös olla, että miehet olivat 

hyvin sitoutuneita ja suuntautuneita työhönsä, jolloin perheen huomioimista tukevat 

ajatukset häiritsivät työhön keskittymistä tai jopa syyllistivät miehiä työtä ihannoivista 

ajatuksista.  

     Sen sijaan työn joustomahdollisuuksien ei todettu olevan yhteydessä ristiriitojen 

kokemiseen aiempien tutkimustulosten (Allen, 2001; Carlson & Perrewé, 1999) 

vastaisesti, joskin joustomahdollisuuksien vähäinen määrä korreloi lievästi työstä 

perheeseen ristiriitaan. Työn joustomahdollisuuksia koskevat tulokset saattaisivat 

selittyä sillä, että tutkimuksessa ei otettu huomioon sitä, missä määrin tutkimukseen 

osallistuneet hyödynsivät työpaikkansa tarjoamia perheystävällisiä käytäntöjä. 

Aiemminhan on todettu, ettei pelkkä perheystävällisten käytäntöjen olemassaolo riitä, 

vaan nimenomaan niiden käyttäminen on yhteydessä vähäiseen työn ja perheen välillä 

koettuun ristiriitaan (O’Driscoll ym., 2003). 

     Kaikkiaan tutkimus antoi viitteitä siitä, että puolison tuen tutkiminen voisi tuoda 

lisätietoa työn ja perheen vuorovaikutuksen kokemiseen, kun taas työnantajan 

perheystävällisyyteen pyrkivällä tuella ei tutkimuksen mukaan ollut oletettua vaikutusta. 

Työpaikan perheystävällisyyden vähäinen rooli voi selittyä myös sillä, miten 

perheystävällisyyttä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa. Perheystävällisyydessä on nähty 

useampia ulottuvuuksia, kuten esimiesten tuki, myönteinen ura- ja työaikakulttuuri, 

joita ei eritelty tässä tutkimuksessa (esim. Thompson ym., 1999). 

     Tutkittaessa sosiaalisen tuen yhteyksiä hyvinvointiin todettiin, että edelleenkin vain 

puolison tuella ja työn perheystävällisellä asenteella on vaikutusta. Aiemmin sekä 

työpaikan perheystävällisen asenteen että työn joustomahdollisuuksien on havaittu 

olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen (Allen, 2001; Clark, 2001; Marshall & Barnett, 

1996), vähäiseen työuupumukseen (Aryee, 1993; Burke, Greenglass, & Schwarzer, 

1996) ja fyysiseen hyvinvointiin (Thomas & Ganster, 1995).  

     Tässä tutkimuksessa kuitenkin juuri työpaikan perheystävällinen asenne näytti 

yhdistyvän selvimmin vähäisen työuupumukseen; näin etenkin naisten kohdalla. 

Lisäksi, ennakko-oletusten mukaisesti, naisilla perheystävällisyys ehkäisi 

psykosomaattista oirehtimista ja työtyytymättömyyttä. Näin ollen työpaikan 

perheystävällisyys oli jossain määrin merkityksellisempää naisten kuin miesten 

hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämä voi selittyä sillä, että perheasiat ovat perinteisesti 

naisten elämänpiiriin kuuluvia asioita, minkä vuoksi etenkin naiset hyötyvät 
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perheasioihin myönteisesti suuntautuvasta asenteesta. Perinteisen roolijaon 

murtumisesta huolimatta naisilla saattaa edelleen olla päävastuu lasten- ja kodin 

hoidosta, jolloin työpaikan perhemyönteinen suhtautuminen voi helpottaa naisten huolta 

perheen asioiden hoitamisesta. Voi myös olla, että työpaikan perheystävällinen asenne 

koettiin emotionaalisena tukena, millä nähtiin myös Rosenbaumin ja Cohenin (1999) 

tutkimuksessa olevan voimakkain vaikutus hyvinvointiin.  

     Myös puolison tuki näytti hyvinvoinnin kannalta merkitsevämmältä juuri naisille 

kuin miehille, sillä puolison tuen yhteys psykosomaattisiin oireisiin oli naisilla miehiä 

merkitsevämpi. Jo aiemmin esitetyn sukupuolinäkökulman lisäksi tämä voi johtua myös 

siitä, että naiset kokivat ylipäätään saavansa puolisoiltaan tukea enemmän kuin miehet 

ja toisaalta naiset myös oirehtivat miehiä enemmän. 

  

 

4.3. Sosiaalisen tuen suojaavat vaikutukset ristiriitaisia 

  

Tässä tutkimuksessa havaittiin sosiaalisen tuen muuntavia yhteyksiä vain miehillä ja 

ainoastaan yksi näistä yhteyksistä oli oletetun kaltainen: työpaikan vahva 

perheystävällinen asenne näytti suojaavan voimakkaalta psykosomaattiselta 

oirehtimiselta tilanteessa, jossa koettiin perheestä työhön suuntautuvia ristiriitoja. Näin 

siis siitäkin huolimatta, että miesten todettiin kokevan voimakkaampaa perheestä 

työhön ristiriitaa työpaikan perheystävällisen asenteen ollessa vahva. Sen sijaan vahva 

perheystävällinen asenne ei suojannut psykosomaattisilta oireilta tilanteessa, jossa 

koettiin voimakasta työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa. Aiemmissa tutkimuksissa 

perheystävällisen organisaatiokulttuurin ja esimiehen tuen on havaittu suojaavan 

hyvinvointiongelmilta tilanteessa, jossa koetaan nimenomaan työstä perheeseen 

suuntautuvaa (Mauno ym., 2005), ei perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa 

(O’Driscollin ym., 2003). Tässä tutkimuksessa myöskään puolison tuki ei suojannut 

psykosomaattiselta oirehtimiselta tilanteessa, jossa koettiin voimakasta perheestä 

työhön ristiriitaa.  

     Ristiriitaiset tulokset saattavat selittyä Warrin (1994) vitamiinimallin avulla, jonka 

mukaan tutkimukseen osallistuneet miehet saattoivat kokea saavansa liian paljon 

sosiaalista tukea, jolloin tuki muuttui hyvinvoinnille haitalliseksi. Tällöin Warrin (1994) 

mukaan tuen tarjoamat mahdollisuudet muuttuvat ylipääsemättömiksi vaatimuksiksi, 
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jotka tässä tilanteessa ennemmin pakottavat perhettä huomioivaan käyttäytymiseen kuin 

sallivat sen. Tämän ajatuksen mukaisesti voi olettaa, että työpaikan perheystävällinen 

asenne lisää paineita kodin ja perheen huomioimiseen tilanteessa, jossa miehet 

haluaisivat keskittyä työhönsä. Tämä ristiriita saattaa aiheuttaa ylimääräistä huolta ja 

ahdistusta, kenties myös syyllisyyden tunteita. Tulokset ovat vain viitteellisiä, mutta 

niiden perusteella vahvistuu aiempien tutkimusten (esim. Cohen & Wills, 1985; Ganster 

ym., 1986; Parasuraman ym., 1992) antama kuva: tulokset sosiaalisen tuen muuntavasta 

roolista ovat ristiriitaisia. 

 

 

4.4. Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimustarpeet 

 

Tutkimuksen rajoituksena voidaan pitää sitä, että se oli kyselytietoon perustuva 

poikkileikkaustutkimus, jossa tutkittiin vain jyväskyläläisten pienten lasten vanhempien 

kokemuksia. Näin ollen tutkimuksessa ei voida puhua ilmiöiden syy-seuraussuhteista 

vaan kyse on niiden välisistä yhteyksistä, joiden muodostumista ovat voineet vahvistaa 

erilaiset vastaamistaipumukset. Tuloksia ei voida myöskään yleistää muihin 

perhetyyppeihin (esim. yksinhuoltajien perheisiin) tai eri-ikäisten lasten vanhempiin. 

Lisäksi koska tutkimukseen osallistuneiden todellisesta vastausprosentista ei ole selkeää 

tietoa, heikentää se tulosten yleistettävyyttä. Tutkimukseen osallistuneet saattoivat 

poiketa Suomen aikuisväestöstä sosioekonomiselta taustaltaan, sillä kun vuonna 2003 

naisista 24 % ja miehistä 30 % oli ylemmän toimihenkilön asemassa (Tilastokeskus, 

2004), olivat tähän tutkimukseen osallistuneiden kohdalla vastaavat prosenttiosuudet 

naisilla 36 ja miehillä 41. 

     Kuitenkin tutkimuksen perusteella saatiin tietoa pienten lasten äitien ja isien työn ja 

perheen yhteensovittamisesta, sillä tutkimukseen osallistuvien vanhempien määrä (190 

naista ja 171 miestä) oli riittävä miesten ja naisten kokemusten vertailuun. Mainittakoon 

lisäksi, että tutkimuksen aineisto kerättiin osana kansainvälistä tutkimusta, mikä 

mahdollistaa maiden välisen vertailun ja pohdinnan siitä, miten eri maissa työn ja 

perheen yhteensovittaminen koetaan. Kansainvälisen tutkimuksen ansio oli myös 

käytetyissä tutkimusmenetelmissä, jotka on jo aiemmin todettu päteviksi ja 

tutkimukseen sopiviksi.   
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     Tämä tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että myös perheestä työhön suuntautuvan 

ristiriidan tutkiminen on tarpeen ja tietoa siitä tulisi edelleen syventää. Tutkimus osoitti 

myös sen, että miesten ja naisten kokemusten välillä on eroja, mikä puoltaa naisten ja 

miesten kokemusten erillistä tarkastelua työn ja perheen yhteensovittamisen 

kysymyksissä. Myös pohdintaa sukupuolten välisten erojen syistä voisi syventää. 

Sukupuolten välisiin eroihin keskittyvien tutkimusten avulla voitaisiin mahdollisesti 

edesauttaa työorganisaatioita paremmin huomioimaan naisten ja miesten erilliset tarpeet 

ja huolenaiheet. Tutkimus antoi lisäksi viitteitä siitä, että etenkin puolison ja työpaikan 

emotionaalisella tuella on vaikutusta työssäkäyvien aikuisten hyvinvointiin. Tämän 

vuoksi jatkotutkimuksissa voisikin keskittyä tarkemmin sosiaalisen tuen eri muotojen 

laatuun ja niiden vaikuttavuuteen.  

     Lisäksi tämä tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että yksin työn joustomahdollisuuksien 

tarjoamisella ei voida helpottaa työn ja perheen yhteensovittamisesta aiheutuvia 

ongelmia. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin yhtyä siihen näkemykseen, että 

työpaikkojen perheystävällisyyden eri muotoja ja vaikutuksia tulisi tutkia tarkemmin, 

jotta saataisiin entistä varmemmin selville miten perheystävällisellä 

organisaatiokulttuurilla voidaan vaikuttaa työn ja perheen välisten ristiriitojen 

kokemiseen sekä missä määrin organisaation tulisi välittää perheystävällistä asennetta. 

Perheystävällisyyden eri muotojen monipuolisempi käsittely mahdollistaisi myös 

perheystävällisen tuen suojaavien yhteyksien entistä varmemman tarkastelun. Tällä 

tavoin saataisiin tarkempaa tietoa organisaatioiden mahdollisuuksista vaikuttaa 

työntekijöidensä kokemuksiin työn ja perheen yhteensovittamisen haasteista ja sitä 

kautta myös heidän hyvinvointiinsa.  
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